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Darbotvarkė:
1. LSMU rezidentūros ciklo vertinimo anketa;
2. LSMU studentų vertinimo anketa.
1. SVARSTYTA: LSMU rezidentūros ciklo vertinimo anketa.
Komisijos narys pristatė anketą.
Vyko diskusijos. Komisijos narys iškėlė kelis esminius klausimus:
1. Ar ta pati anketa bus visiems ciklams;
2. Kurį ciklą vertins studentai;
3. Kas išdalins anketas?
4. Kaip vyks anketų apdorojimas?
Atsakyta, kad bus pasirinktas pjūvis per tą ciklą, kuriame tuo momentu studentai yra. Komisijos
narys pasiūlė rinktis paskutinį baigtą ciklą.
Pasiūlyta Podiplominių studijų centrui įsipareigoti parengti grafiką, kada kokia anketa turi būti
atiduota. Komisijos narys apgailestavo, kad sunku priversti rezidentus atsakinėti į anketos
klausimus ir pasiūlė anketas dalinti per atstovus. Pasiūlyta įpareigoti Rezidentų tarybą sudaryti
tikslų apklausų grafiką; Podiplominių studijų centrą – pateikti tikslius kiekvienos studijų programos
rezidentų skaičius ir atspausdinti atitinkamą kiekį anketų; ir Komisiją – anketų surinkimą ir
apdorojimą paimti savo žiniai ir atsakomybei.
Komisijos narys pasiūlė kreiptis į ITC vadovą, kad jau galvotų, kaip galima būtų padaryti
elektroninę anketos formą.
Komisijos narys pateikė pasiūlymus, kaip galima būtų dar patobulinti anketoje vertinimo skalę.
NUTARTA:
 Įpareigoti komisijos narį L.Leoną Rezidentūros vertinimo anketas galutinai sutvarkyti iki
gruodžio 1 d.;
 Įpareigoti Podiplominių studijų centrą pateikti sąrašą, kokioje rezidentūros programoje kiek
yra studentų ir atspausdinti atitinkamą kiekį anketų;
 Įpareigoti Studentų atstovybės Rezidentų tarybą parengti tikslų apklausos vykdymo grafiką;
 Rezidentų apklausą daryti sausio mėn. pabaigoje – vasario mėn.

2. SVARSTYTA: LSMU studentų vertinimo anketa.
Komisijos narys priminė, kad anketa buvo išsiųsta komisijos nariams, kad susipažintų ir pateiktų
pastabas. Galutinis anketos variantas nedaug skiriasi nuo tos anketos, kuri buvo išsiųsta.
Komisijos narys pasiūlė anketoje nevartoti tokio žodžio kaip “užsiėmimas“, geriau ir tiksliau keisti
jį į „auditorinis darbas“.
Komisijos narys priminė, kad norėtų, jog sociologai dar peržvelgtų formuluotes.
Komisijos narys pasakė, kad anketą į anglų kalbą išvers tada, kai gaus sutvarkytą lietuvišką
variantą.
Komisijos narys nurodė, kad anketa būtų išversta iki Kalėdų. ITC turėtų parengti elektroninį
anketos variantą ir galima būtų po studijų dalyko iki egzamino studentus kviesti ją užpildyti.
Reikia ITC vedančiojo specialisto paklausti, kokias specifines priemones galima būtų taikyti, kad
anketų užpildymas būtų efektyvesnis ir patikimesnis.
NUTARTA:
 Įpareigoti komisijos narį L.Leoną studentų vertinimo anketas galutinai sutvarkyti iki
gruodžio 1 d.;
 Įpareigoti Tarptautinių ryšių ir studijų centrą iki Kalėdų (gruodžio 21 d.) išversti Studentų
vertinimo anketą į anglų kalbą;
 Įpareigoti komisijos narį A.Macą suderinti su ITC galimybės parengti elektronines anketų
formas.
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